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Remissvar: Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändringar av det kön 
som framgår av folkbokföringen. S2021/07285 
 
Finansiell ID-Teknik BID AB (BID) har tagit del av utkast till lagrådsremiss, Vissa kirurgiska ingrepp i 
könsorgan och ändringar av det kön som framgår av folkbokföringen. (Diarienummer S2021/07285). 
Vi fokuserar vårat remissvar och synpunkter i första hand på de områden i lagrådsremissen som har 
koppling till folkbokföring, identitet, identifiering och personnummer. 
 
BID har inga synpunkter på förslaget att kön enligt folkbokföringen som huvudregel skall bygga på 
individens egna uppfattning av könsidentitet och bör särskiljas från processen med kirurgiska ingrepp. 
Men vi anser det mycket viktigt att en sådan ansökan kräver en personlig inställelse hos Skatteverket 
tillsammans med en fullgod fysisk identitetskontroll. Detta för att minimera risken att ett 
personnummerbyte skall kunna utföras av annan person i ont och uppsåtligt syfte. BID vill också 
påtala vikten av att utformningen av processen för hanteringen av dessa ärenden hos Skatteverket 
utformas på ett sådant sätt att risken för eventuella manuella misstag i registreringen elimineras.  
 
Byte av en individs personnummer har en påtaglig och stor påverkan för individen i form av arbete att 
få sina olika engagemang överflyttade till det nya personnumret. Det kräver också normalt ett inte 
oväsentligt manuellt arbete för respektive organisation att föra över engagemang, kontrakt och 
åtagande till det nya personnumret. Här vill BID framföra en hemställan att regeringen ser över 
möjligheterna att frikoppla uppgift om kön i personnumret och istället registrera kön som en egen ny 
parameter i folkbokföringen. På så sätt behöver inte personer som byter kön i folkbokföringen byta 
personnummer och det svenska identitetsbegreppet personnummer blir mer persistent. En sådan 
reform i folkbokföringen skulle även öppna upp möjligheten till kompletterande könskategorier samt att 
svenska personnummer bättre skulle harmonisera med förslaget på förändringar i eIDAS-
förordningen, COM(2021) 281 final, där varje medlemsland föreslås bli skyldig att lämna en unik och 
persistent identifierare för varje person, när en elektronisk identifiering av en användare utförs mellan 
två medlemsländer. 
 
 
 
 
Föredragande i ärendet 
Petter Dahl 
 
Stockholm den 20 januari 2022 
 
Johan Eriksson 
VD Finansiell ID-Teknik BID AB 
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